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شبیهسازی تزریق متناوب آب و گاز دیاکسید کربن و تاثیر ناخالصیها در
دیاکسید کربن تزریقی به منظور افزایش بازیافت نفت
امین احمدی* ،افشین حسنزاده ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر محمد امین غالمزاده ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه

چکیده
مخزن هیدروکربوری ساختاری است متخلخل و نفوذپذیر در زی ِر زمین که انباشتی طبیعی از هیدروکربورها را بهصورت مایع و یا گاز در
خود جای داده و به كمك سنگهای غیر تراوا از محیط اطراف مجزا گردیده است .مخازن ایران با افت طبیعی فشار مخزن و افت دبی
تولیدی از چاه ،تولید آنها رفتهرفته کم شده تا جایی که دیگر تولید طبیعی از مخزن مقرون به صرفه نخواهد بود .این نقطه زمانی اتفاق
میافتد که بازیابی نفت از مخزن به نسبت پایان یافته است .این بازیابی برای مخازن ایران حدود  20درصد است .بنابراین برای برداشت
نفتهای باقیمانده در مخزن نیازمند استفاده از روشهای ازدیاد برداشت و تکنیکهای پیشرفته هستیم .بهطور کلی ازدیادبرداشت از
مخازن نفتی شامل روشهايی میشود که برای بهبود جابجایی و تولید به کار برده میشود .بدین منظور از گازهای دیاکسیدکربن،
نیتروژن ،گازهای هیدروکربوری و یا مخلوطی از آنها و یا به همراه آب استفاده میشود که مکانیسم همه آنها بر اساس انتقال جرم بین
فاز نفت و گاز میباشد .هدف از این مطالعه مقایسه و ارزیابی سناریوهای مختلف تزریقی همانند تخلیه طبیعی ،تزریق متناوب و آب
و گاز دیاکسید کربن و همچنین تاثیر ناخالصیها همانند متان ،سولفید هیدروژن و نیتروژن در دیاکسید کربن تزریقی در فرایند
تزریق متناوب و آب و گاز دیاکسید کربن بروی میزان افزایش یا کاهش ضریب بازیافت در یکي از مخازن نفتی ایران می باشد .برای
این منظور سناریوهای مختلف با استفاده از نرمافزار اکلیپس  300شبیهسازی شد و پارامترهای مختلف همانند دبی تزریق و درصد
گاز تزریقی بررسی گردید و در پایان ،نتایج این سناریوها با یکدیگر مقایسه شد .نتایج نشان میدهد که افزایش درصد گاز نیتروژن و
متان در گاز دیاکسید کربن تزریقی سبب افزایش بازیافت نفت میگردد.
مقدمه

هنگامی که استخراج نفت از مخزن شروع می گردد ،فشار مخزن رو به کاهش
می گذارد ،مگر آنکه نفت اس��تخراجی با جریان س��یال دیگری جایگزین شود.
بنابرای��ن برای تولید و به حرکت درآوردن نفت های تولید نش��ده مخزن نیازمند
روشه��ای ازدیاد برداش��ت میباش��یم .روش ازدیاد برداش��ت از طریق تزریق
دی اکس��ید کربن ،یک تکنولوژی کام ً
ال ش��ناخته شده می باشد و استفاده از این
روش دارای توجیه اقتصادی بوده و در ایاالت متحده آمریکا نیز در سطح وسیعی
مورد اس��تفاده قرار گرفته است .گاز دی اکسیدکربن هم بصورت امتزاجی و هم
بص��ورت غیرامتزاجی میتوان��د تزریق گردد .دی اکس��یدکربن مورد نظر برای
تزری��ق را می توان از گازهای متصاعد ش��ده از کارخانجات صنعتی ،واحدهای
پایین دستی نفت مانند پاالیشگاه های گاز ،تأسیسات پتروشیمی و کارخانههای
کود ش��یمیایی تأمین نمود .با وجود س��هولت تولید گاز دیاکسیدکربن ،کنترل
عملیات در زیر زمین بس��یار مهم است .امروزه اس��تفاده از تکنیک های جدید،
مانند عکسبرداری مغناطیس��ی ،ابزاری مفید و گرانبها برای کنترل تزریق است.
در هنگام تزریق قس��متی از دیاکسید کربن تزریق شده توسط سیاالت موجود
در مخزن جذب شده و اندکی از آن بهصورت گاز آزاد در مخزن باقی میماند.
به دلیل تاثیراتی که دیاکسید کربن جذب شده بر مجموعه سنگ و سیال مخزن
دارد ،تولید نفت افزایش می یابد ]1[.ناخالصیها در جریان گاز دیاکسید کربن
تزریقی س��بب تغییر رفت��ار فازی حاکم بر خصوصیات فیزیکی گاز دیاکس��ید
کربن میش��ود .با توجه به مقدار و نوع ناخالصی موجود پهنای نمودار (فش��ار-
دما) تغییر کرده و س��بب افزایش یا کاهش ناحیه دو فازی در فرآیند تزریق گاز
می ش��ود .ناخالصیهایی مانند  SO2.H2Sس��بب افزایش دانس��یته گاز تزریقی و
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واژگان کلیدی:
تزری��ق متن��اوب آب و گاز دیاکس��ید
کربن ،ازدیادبرداشت نفت ،تاثیر ناخالصی
ها ،تخلیه طبیعی ،تزریق CO2

کوچک ش��دن ناحیه دوفازی ش��ده در حالی که ناخالصیهای��ی مانند H2, Ar,

 CH4,C2H6, N2, NO2 ,O2سبب کاهش دانسیته دیاکسید کربن تزریقی شده و
باعث بزرگتر شدن ناحیه دو فازی میشوند بهطوری که در مقایسه با دیاکسید
کربن خالص فش��ار بحرانی زیاد ش��ده اما دمای بحرانی کاهش مییابد و از این
رو فش��ار الزم برای رسیدن به امتزاجپذیری نفت و گاز تزریقی افزایش مییابد.
بهطور کلی ناخالصی در گاز تزریقی امکان تشکیل رسوب آسفالتین را افزایش
میدهد ]2[.هاش��می و هاللیزاده در سال( ) 2011نشان دادند که تزریق همزمان
آب و گاز دیاکس��ید کربن نس��بت به تزریق دیاکس��ید کربن و تخلیه طبیعی
دارای بازیافت نفت بیش��تری بوده و همچنین افت فشار در این سناریو کمتر می
باش��د ]3[.صادقی و همکارانش در سال(  )2016با شبیه سازی های انجام گرفته
ب��رروی یکی از مخازن نفتی ایران عنوان کردند ک��ه تزریق گاز متان در حالت
غیر امتزاجی باعث افزایش ضریب بازیافت نفت شده و قادر است تولید نفت را
در مقایس��ه با تخلیه طبیعی و دیاکسید کربن افزایش دهد .ولی نسبت به تزریق
آب بازدهی کمتری دارد[ .]4تویس��ی و همکارانش در س��ال ( )2016مطالعاتی
ب��روی تزریق گاز ،تزریق متن��اوب آب و گاز در یکی از میادی��ن نفتی ایران با
اس��تفاده از یکی از نرمافزارهای شبیهس��ازی انجام دادند .آنها چندین سناریو را
در شبیهساز بررس��ی کردند بدین صورت که در ابتدا گاز دیاکسید کربن را به
صورت پیوس��ته تزریق و سپس متان و ترکیبی از گاز دیاکسید کربن و آب را
تزریق کردند که این تزریق دیاکسید کربن در مقادیر مختلفی نیز بود که از نظر
گزارشات آنها بهترین سناریو در واقع سناریوی تزریق متناوب آب و گاز بود[.]5
ه��دف اصلی از انجام این تحقیق ،بررس��ي پديده تخلیه طبیعی و امکانس��نجی
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تزریق متناوب آب و گاز دیاکس��ید کربن در یکي از مخازن نفتی ایران توسط
نرمافزار Eclipse 300می باش��د .همچنین بع��د از آن به مطالعه تأثیر ناخالصیها
همانند نیتروژن ،متان و سولفید هیدروژن در دیاکسید کربن تزریقی بروی میزان
افزایش یا کاهش ضریب بازیافت نفت پرداخته میشود.
مشخصات مدل شبیهساز

اثر اندازه گرید یک آنالیز حساسیتس��نجی بر روی تعداد گریدها انجام گرفت
ک��ه در نهایت ،پ��س از اجراهای مختلف مدل كارتزين با 21×15×16ش��بكه با
اندازه هاي  350×350×50فوتي مورد استفاده قرار گرفت .تخلخل شكاف براي
تمام اليهها  0/006درصد تعريف گرديد .نفوذپذيري افقي و عمودي ش��كاف
نيز بهترتيب 300و  120ميليدارس��ي به مدل داده ش��د .در مدل تخلخل دوگانه
طول بلوك نقش بس��يار مهمي در بازدهي نفت و حركت س��طوح تماس دارد.
از آنجايي ك��ه اطالعات كافي در مورد سيس��تم تركخوردگي و نحوه توزيع
آن در مخزن موجود نبود ،فاصله بين ش��كافها بر اساس شبيهسازيهايي كه در
گذش��ته انجام شده بود  70فوت به مدل داده شد .خصوصيات كلي مخزني كه
در شبيهسازي مورد استفاده قرار گرفته در جدول 1-آمده است.

اطالعات یکی از میادین کربناته جنوب غربی ایران در این مطالعه استفاده شد.
این مخزن دارای نفتخام با درجه  ،32/5 APIفشار نقطه حباب  2359پام ،فشار
اولی��ه 4820پ��ام  ،دمای  ،225 °Fضریب حجمی نفت آن در فش��ار نقطه حباب
( 1/44)Rbbl/STBدرعمق مبنای  11187ftزير سطح درياست .دراین مطالعه از
اطالعات بخش شمالغربی مخزن که  4چاه فعال دارد ،برای تهیه مدل مصنوعی
1
اس��تفاده شد .در مراحل ابتدايي تحقيق بدون در نظر گرفتن پديده اثر بين بلوكي پيشبيني فرآيند تخليه طبيعي
از مدل تخلخل دوگانه اس��تفاده ش��ده که تاثیری در تطاب��ق نتایج با مدل واقعی
در این تحقیق ش��بیه س��ازی در فوریه  2017ش��روع ش��ده اس��ت که فرآيند
ن��دارد اما مدل تراوایی دو گانه با توجه به ماهیت ارتباط بین بلوکهای ماتریس تخليه طبيعي برای مدل به مدت  20س��ال شبیهس��ازی ش��د .دبی تولید از هر چاه
درآن ،نتای��ج نزدیکتری ب��ه واقعیت دارد و به همین خاطر ضريب هندس��ي با  2500بش��كه در روز میباش��د .در اين حالت از مخزن به وس��يله نيروي طبيعي
روش گيلمان -كاظمي محاسبه شده است .پس از اجراهاي مختلف برای حذف و مكانيس��مهاي حاكم بر آن ش��امل :رانش كالهك گازي ،رانش گاز محلول،
انبس��اط نفت و رانش اليه آبده توليد مي شود با توجه به محدوديت اعمال شده
در مدل براي كنترل نس��بت گاز به نفت و برش آب توليد از مدل انجام ميشود.
بازيافت نهايي نفت همچنان که در شکل 4-نشان داده شده است 15/13 ،درصد
ميباشد .در شکل 5-دبی تولیدی روزانه نفت که در ابتدا  10000هزار بشکه در
روز بود به تدریج کاهش یافته بعد از  12سال به زیر  500بشکه در روز میرسد.
در س��ال  2036دبی تولید مخزن به صفرمیرس��د .افت فشار در سناریوی تخلیه
طبیعی حدود  2905 Psiaمیباشد .این میزان افت فشار قطعاً بر مخزن اثرات بدی
داشته و باعث هدررفت نفت میگردد.
 1مدل استاتیک مخزن مصنوعی مورد مطالعه

تزریق متناوب آب و گاز دیاکسید کربن

فراین��د متناوب آب و گاز دیاکس��ید کربن به منظور تثبيت فش��ار و افزايش
بازيافت نفت ،به مدت  20س��ال ،انجام ش��د و س��ناريوهاي مختلفی همانند دبی
 1مشخصات الیههای تولیدی استفاده شده در شبیهسازی

 2نم��ودار نفوذپذيري نس��بي آب -نفت براي ش��کاف ،اس��تفاده ش��ده در
شبيهسازي.
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ویژگی
فشار مخزن
دمای مخزن
تخلخل ماتریس
نفوذپذیری افقی ماتریس
نفوذپذیری عمودی ماتریس
فشار نقطه حباب
ستیغ مخزن
شعاع چاه
تخلخل شکاف
نفوذپذیری افقی شکاف
نفوذپذیری عمودی شکاف
فاصله بین شکاف ها

مقدار
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2.3
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2359
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گاز دیاکس��یدکربن تزريقي و آب تزریقی مورد بررسی قرار گرفت و بازيافت
نفت در اين س��ناريوها با هم مقايسه ش��دند تا از اين طريق سناريوي بهينه تزريق
متناوب آب و گاز بهدس��ت آيد .به منظور بررسی اثر تزریق متناوب آب و گاز،
در مدل ساخته شده یک چاه تزریقی حفر گردید و گاز و آب از طریق الیه نفتی

 3نمودار نفوذپذيري نس��بي گاز -نفت براي ش��کاف ،اس��تفاده ش��ده در
شبيهسازي.

به درون مخزن تزریق ش��د .يكي از مهمترين عواملي كه در بازدهي يك پروژه
تزريق متناوب آب و گاز تاثير دارد ،دبی تزريق گاز و آب اس��ت .عدم محاسبه
2
دقيق نرخ بهينه تزريق ميتواند سبب ايجاد مشكالتي مانند پديده انگشتي شد ن
 ،عدم جابهجايي و ميانشكني 3سريع گاز و آب شود كه اين عوامل به نوبه خود
س��بب كاهش ميزان بازيافت نفت و كاهش بازده��ي تزريق متناوب آب و گاز
میشود .به اين دليل اولين پارامتر مورد بررسي در اين قسمت ،دبی تزريق است.
در فرایند تزریق متناوب آب و گاز فش��ار تزری��ق  5500 Psiaو دبی تولیدی از
تمام چاهها 10000 Stb/dدر نظر گرفته ش��د .س��پس آب و گاز دیاکسیدکربن
خالص به مخزن تزریق ش��د که در این س��ناریو دبیه��ای تزریق مختلفی برای
گاز دی اکس��یدکربن و آب نیز در نظر گرفته شد(جدول .)2-سیکل تزریق گاز
دیاکس��یدکربن و آب در تزریق تناوبی به ترتیب 1س��ال و 1س��ال و کل دوره
تزریق  20سال میباشد .همچنین شکلهای 6-و  7بهترتیب ،نمودارهای ضریب
بازیافت نفت ،تولید انباشتی نفت ،را در سناریوهای مختلف تزریق گاز متناوب
آب و گاز رانشان میدهد .بر اس��اس جدول 1-بهترین سناریوی تزریق متناوب
آب و گاز ،س��ناریوی است که در آن دبی تزریق آب  6000stb/dو تزریق گاز
دیاکس��یدکربن  ،7000 Mscf/dدر نظر گرفته ش��ده است ،به طوریکه در این
س��ناریو ،ضریب بازیافت نفت در پایان س��ناریو معادل  30/42درصد محاس��به
گردید (ش��کل .)6-در س��ناریویهای تزریق  1تا  5به دلیل اینکه مخزن با دبی
ثابت  10000 Stb/dدر حال تولید میباش��د .بنابراین مقدار ضریب بازیافت برای
همه سناریوها در چندین سال اول تقریباً یکسان و بروی یک خط قرار میگیرند،
ِ
تزریق کم ،فشار مخزن زودتر به فشار تهچاهی چاه
ولی بهدلیل اینکه در دبیهای
تولیدی میرس��د ،بنابراین ضریب بازیافت نفت کمتر ش��ده و نمودارها به همین
دلیل بعد از مدتی از هم فاصله میگیرند.
تزریق دیاکسید کربن همراه با متان در فرآیند تزریق متناوب آب و گاز

 4نموداربازیافت نفت در فرآیند تخلیه طبیعی

 5نمودار نرخ تولید روزانه در فرآیند تخلیه طبیعی

درای��ن فرآین��د موقعیت و مکان چاه ه��ای تولیدی و تزریق��ی همانند تزریق
متن��اوب آب و گاز هنگام��ی ک��ه دیاکس��ید کرب��ن خالص میباش��د در نظر
گرفته ش��د ،س��پس به منظور ارزیاب��ی و تاثیر حضور متان در دیاکس��ید کربن
تزریق��ی ،مقدار متان در دیاکس��ید کرب��ن از  10تا  90درص��د تغییر و به مدل

 6نمودار ضریب بازیافت نفت در س��ناریوهای مختلف تزریق متناوب آب و
گاز با دبیهای مختلف
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در ه��ر س��ناریو به مدت  20س��ال تزریق ش��د .در تمامی این س��ناریوها فش��ار
تهچاهی 4چ��اه تزریقی  5500Psiaو دبی تولیدی از تم��ام چاهها 10000Stb/d
در نظر گرفته ش��د .نتایج شبیهس��ازی م��دل در تزریق گاز دیاکس��ید کربن با
ترکیبه��ای مختلف در ج��دول 3-آمده اس��ت .ش��کلهای 8-و  9بهترتیب،
نمودارهای ضریب بازیافت نفت و تولید انباشتی نفت ،را در سناریوهای مختلف
5
تزریق گاز دیاکس��ید کربن همراه با متان در فرایند تزریق متناوب آب و گاز
را نشان میدهد.
 7نمودار تولید انباش��تی نفت در س��ناریوهای مختلف تزریق متناوب آب و
گاز با دبیهای مختلف

 8نمودار ضریب بازیافت نفت در سناریوهای مختلف تزریق گاز دیاکسید
کربن همراه با متان در فرایند تزریق متناوب آب و گاز

تزری�ق دیاکس�ید کربن همراه با س�ولفید هیدروژن در فرآین�د تزریق متناوب
آب و گاز

بهمنظور آنالیز و بررس��ی تاثیر سولفید هیدروژن در دیاکسید کربن تزریقی
در فرآین��د تزریق متن��اوب آب و گاز بر میزان بازیافت نفت همانند س��ناریوی
قبل مقدار س��ولفید هیدروژن در دیاکسید کربن تزریقی تغییر داده شد و سپس
نتایج بررس��ی گردید که این نتایج در جدول 4-آمده اس��ت .شکلهای 10-تا
13بهترتی��ب ،نمودارهای ضریب بازیافت نفت ،درصد اش��باع نفت باقی مانده،
تولید روزانه نفت در س��ناریوهای مختلف گاز دیاکسید کربن همراه با سولفید
هیدروژن در فرایند تزریق متناوب آب و گاز را نشان میدهد .بر اساس جدول-
 4وجود س��ولفید هیدروژن در دیاکس��ید کربن تزریقی ،سبب کاهش ضریب
بازیافت و تولید انباشتی نفت میگردد .همانطور که در شکل 12-نشان داده شده
است ،هرچه مقدار سولفید هیدروژن در دیاکسید کربن تزریقی بیشتر میشود،
ضریب بازیافت نفت به مقدار قابلتوجهی کاهش مییابد .شبیهسازیهای انجام
ش��ده نش��ان میدهد که حضور سولفید هیدروژن در دیاکس��ید کربن تزریقی
باعث کاهش طول پالتوی تولید نس��بت به س��ناریوی تزریق متناوب آب و گاز
با دیاکس��ید کربن خالص میشود .بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده هنگام
تزریق متناوب آب و گاز باید از حضور س��ولفید هیدروژن در دیاکسید کربن
تزریقی اجتناب گردد .بر اس��اس ش��کل 12-افزایش س��ولفید هیدروژن سبب
 2نتایج عملکرد مخزن در تزریق متناوب آب و گاز

 9نمودار تولید انباش��تی نفت در سناریوهای مختلف تزریق گاز دیاکسید
کربن همراه با متان در فرایند تزریق متناوب آب و گاز

 10نمودار ضریب بازیافت نفت در سناریوهای مختلف تزریق گاز دیاکسید
کربن همراه با سولفید هیدروژن در فرایند تزریق متناوب آب و گاز
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Reservoir
Pressure
020- years
Psia

Field Oil
Saturation
%

1

1ooo 1ooo

17.51

68.3E+7

1931

68.89

2

2000 2000

19.95

4.18E+7

1943

67.01

3

4000 4000

24.92

5.20E+7

1952

63.08

4

6000 5000

28.37

5.91E+7

1962

60.36

5

7000 6000

30.42

6.33E+7

1970

58.73

6

8000 8000

32.31

6.64E+7

1987

56.75

Cumulative oil Recovery
production
Factor
سناریو دبی تزریق
Stb
%
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کاه��ش نفت درجای مخزن ش��ده که نش��اندهنده تاثیر مثبت حضور س��ولفید
هیدروژن در دیاکسید کربن تزریقی میباشد.
تزریق دیاکسید کربن همراه با نیتروژن در فرآیند تزریق متناوب آب و گاز

 11نمودار درصد اشباع نفت باقیمانده در سناریوهای مختلف تزریق گاز دیاکسید
کربن همراه با سولفید هیدروژن در فرایند تزریق متناوب آب و گاز

 12نم��ودار تولید روزانه نفت در س��ناریوهای مختلف تزریق گاز دیاکس��ید
کربن همراه با سولفید هیدروژن در فرایند تزریق متناوب آب و گاز

درای��ن س��ناریو از تزریق همانند دو س��ناریوی قبل مق��دار نیتروژن در
دیاکس��ید کربن تزریقی تغییر داده ش��د و س��پس نتایج بررس��ی گردید
که این نتایج در جدول 5-آمده اس��ت .ش��کل های 14-ت��ا 17به ترتیب،
نمودارهای فش��ار مخزن ،ضریب بازیافت نفت ،تولید انباشتی نفت و برش
آب را در س��ناریوهای مختلف گاز دیاکس��ید کربن همراه با نیتروژن در
فرایند تزریق متناوب آب و گاز نش��ان می دهد .با افزایش مقدار نیتروژن
افت فش��ار مخزن کمتر میش��ود زیرا نیتروژن با سیال مخزن ترکیب شده
و فضاهای خالی را بیش��تر از س��ایر گازها پر میکند ک��ه در نتیجه ،باعث
افزایش فش��ار مخزن میش��ود .همانطور که جدول 5-و شکلهای16-و
 17تأیی��د میکنند با افزایش مقدار نیتروژن در دیاکس��ید کربنِ تزریقی،
ضریب بازیافت نفت و تولید انباشتی بیشتر میشود .ولی هنگامی که مقدار
نیتروژن بیش��تر از  70درصد میشود ،ضریب بازیافت نفت و تولید انباشتی
نفت افزایش قابلتوجهی نمیکند .بنابراین سناریوی بهینه برای این فرایند،
سناریوی است که مقدار نیتروژن 70و دیاکسید کربن  30درصد باشد.
مقایسه سناریوها

بهمنظور مقایس��ه س��ناریوها ،بهترین س��ناریوهای هر بخش ش��امل س��ناریو
تزری��ق آب ب��ا دب��ی تزری��ق  6000stb/dو تزری��ق گاز دیاکس��یدکربن
 ،7000 Mscf/dبهتری��ن س��ناریوی تزری��ق دیاکس��ید کرب��ن هم��راه بامتان
 (10%درفرآیند تزریق متناوب آب و گاز ،دیاکس��ید کربن
 ،(90%دیاکسید کربن همراه با
همراه با سولفید هیدروژن )+10%H2S
 (30%در فرآین��د تزریق متناوب آب و گاز انتخاب
نیتروژن )+70%N2
شد و پارامترهای مهمی در این  5سناریو مقایسه شدند؛ از جمله ،ضریب بازیافت
 3نتایج عملکرد مخزن درتزریق گاز دیاکسید کربن همراه با متان

 13نمودار نفت درجای مخزن در س��ناریوهای مختلف تزریق گاز دیاکس��ید
کربن همراه با سولفید هیدروژن در فرایند تزریق متناوب آب و گاز

 14نمودار فش��ار مخزن در سناریوهای مختلف تزریق گاز دیاکسید کربن
همراه با نیتروژن در فرایند تزریق متناوب آب و گاز

در فرایند تزریق متناوب آب و گاز
نام سناریو

Reservoir Cumulative Recovery
Field Oil
Pressure
oil
Factor
Saturation
020- years production
%
%
Psia
Stb

WAG_ 100%CO2

30.42

6.33E+7

1970

58.73

WAG_90%CO210%+C1

30.92

6.43E+7

1973

58.25

WAG_70%CO230%+C1

31.89

6.63E+7

1979

57.33

WAG_50%CO250%+C1

32.83

6.83E+7

1986

56.44

WAG_30%CO270%+C1

33.71

7.02E+7

1993

55.60

WAG_10%CO290%+C1

34.34

7.15E+7

2003

54.99
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 15نمودار ضریب بازیافت نفت در سناریوهای مختلف تزریق گاز دیاکسید
کربن همراه با نیتروژن در فرایند تزریق متناوب آب و گاز

 16نمودار تولید انباشتی نفت در سناریوهای مختلف تزریق گاز دیاکسید
کربن همراه با نیتروژن در فرایند تزریق متناوب آب و گاز

نفت ،تولید انباش��تی نفت خام ،فشار مخزن وتولید روزانه نفتخام .در شکل18-
ضریب بازیافت نفت در سناریوهای مختلف با یکدیگر مقایسه شدهاند .همانطور
که در این ش��کل مشخص است ،س��ناریوی تزریق گاز دیاکسید کربن همراه با
نیت��روژن در فرآیند تزریق متناوب آب و گاز نس��بت به بقیه س��ناریوها باالترین
ضری��ب بازیافت نفت را داراس��ت .بنابراین وجود نیتروژن در دیاکس��ید کربنِ
تزریق��ی ،در فرایند تزری��ق متناوب آب و گاز مفید میباش��د به طوریکه قادر
اس��ت ضریب بازیافت نفت را 4/53درصد نس��بت به فراین��د تزریق متناوب آب
و گاز با دیاکس��ید کربن خالص افزایش دهد .در شکل 19-تولید انباشتی نفت
در س��ناریوهای مختلف با یکدیگر مقایسه ش��دهاند .همان طور که در این شکل
مشخص است ،س��ناریوی تزریق گاز دیاکسید کربن همراه با نیتروژن نسبت به
حاالت دیگر دارای بیش��ترین تولید نفت میباشد .شكل 20-روند تغییرات فشار
نفت در سناریوهای مختلف را نش��ان میدهد .اختالف فشار بین سناریوی تخلیه
طبیعی و بهترین س��ناریوی تزریق با کمترین افت فشار یعنی سناریوی تزریق گاز
دیاکس��ید کربن همراه با نیتروژن در فرآین��د تزریق متناوب آب و گاز در پایان
سال  2037میالدی حدود  137psiaمیباشد.شبیهسازی در بازه  20سال به پایان
میرس��د و به فشار ترک مخزن نزدیک میشود .نمودار دبی تولیدی روزانه نفت
برای هر س��ناریوهای مختلف در شکل 21-نش��ان داده شده است .همانطور که
از این ش��کل مشخص می باشد ،س��ناریوی تزریق گاز دیاکسید کربن همراه با
نیتروژن در فرآیند تزریق متناوب آب و گاز منجر به افزایش تقریباً یکساله طول
پالتوی تولید شده است که این افزایش پالتوی تولید موجب بهبود بازیافت نفت
و افزایش تولید نفت میگردد.
نتیجهگیری

نتایج پیشبینی عملکرد مخزن نش��ان میدهد بهترین س��ناریو ،سناریوی تزریق
گاز دیاکس��ید کربن همراه با نیتروژن در فرآیند تزریق متناوب آب و گاز بوده
که در آن ،ضریب بازیافت نفت  4/53درصد نسبت به فرایند تزریق متناوب آب
 4نتایج عملکرد مخزن درتزریق گاز دیاکسید کربن همراه با
سولفید هیدروژن در فرایند تزریق متناوب آب و گاز
 17نمودار برش آب در سناریوهای مختلف تزریق گاز دیاکسید کربن همراه
با نیتروژن در فرایند تزریق متناوب آب و گاز

 18مقایسه ضریب بازیافت نفت در سناریوهای مختلف
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نام سناریو

Reservoir Cumulative Recovery
Field Oil
Pressure
oil
Factor
Saturation
020- years production
%
%
Psia
Stb

WAG_ 100%CO2

30.42

6.33E+7

1970

58.73

WAG_90%CO210%+C1

29.90

6.22E+7

1967

59.25

WAG_70%CO230%+C1

28.66

5.96E+7

1962

6045

WAG_50%CO250%+C1

27.42

5.71E+7

1957

6167

WAG_30%CO270%+C1

26.20

5.46E+7

1952

62.94

WAG_10%CO290%+C1

25.03

5.22E+7

1947

64.33
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 19مقایسه تولید انباشتی نفت در سناریوهای مختلف

و گاز با دیاکسید کربن خالص افزایش ميدهد.
فرایند تزریق متناوب آب و گاز باعث افزایش طول بازهي تولید و عالوهبر آن،
کاهش افت فشار مخزن نسبت به سناریوی تخلیه طبیعی میشود.
حضور متان در دیاکس��ید کربن تزریقی در فرایند تزریق متناوب آب و گاز
س��بب افزایش ضریب بازیافت نفت میگردد و هر چه میزان متان در دیاکسید
کربن تزریقی بیشتر میشود ،ضریب بازیافت نفت نیز افزایش مییابد.
با افزایش میزان سولفید هیدروژن در دیاکسید کربن تزریقی در فرایند تزریق
متناوب آب و گاز ،ضریب بازیافت نفت و تولید انباشتی نفت کاهش مییابد و
هرچه میزان س��ولفید هیدروژن در دیاکسید کربن تزریقی بیشتر میشود ،طول
پالتوی تولید نسبت به فرایند تزریق متناوب آب و گاز با دیاکسید کربن خالص
کمتر میش��ود .بنابراین هنگام تزریق دیاکس��ید کربن باید از حضور س��ولفید
هیدروژن در آن اجتناب گردد.
با افزایش مقدار نیتروژن در دیاکس��ید کرب��ن تزریقی ،ضریب بازیافت نفت
افزایش و افت فشار مخزن نیز کمتر میشود .ولی این افزایش هنگامی که مقدار
نیتروژن بیشتر از  70درصد میشود با شیب کمی اتفاق میافتد.
 5نتایج عملکرد مخزن درتزریق گاز دیاکسید کربن همراه با
نیتروژن در فرایند تزریق تزریق متناوب آب و گاز

 20مقایسه فشار مخزن در سناریوهای مختلف

نام سناریو

 21مقایسه فشار مخزن در سناریوهای مختلف

Reservoir Cumulative Recovery
Field Oil
Pressure
oil
Factor
Saturation
020- years production
%
%
Psia
Stb

WAG_ 100%CO2

30.42

6.33E+7

1970

58.73

WAG_90%CO210%+C1

31.40

6.53E+7

1976

57.79

WAG_70%CO230%+C1

E+7 6.93 33.28

1990

55.99

WAG_50%CO250%+C1

34.48

7.18E+7

2007

54.81

WAG_30%CO270%+C1

34.95

7.28E+7

2052

54.39

WAG_10%CO290%+C1

35.05

7.30E+7

2120

54.41

پانویس ها
4. Bottom Hole Pressure
5. Water Alternative Gas

1. Natural depletion

2. Fingering
3. Breakthrough

پانویس ها
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